
ŠAKIŲ RAJONO PLOKŠČIŲ MOKYKLA  DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui vykdanti direktorės pareigas Nijolė Anankaitė 

 

 2019 METŲ  VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 

 

2020 m. sausio 12 d.  Nr. 1 

Plokščiai  
 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Šakių rajono Plokščių mokyklos daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai   pritarta 2020 

metų sausio 24d. tarybos sprendimu Nr.T-   

2019 m. užduotys buvo nustatytos mokyklos daugiafunkcio centro l.e.p. direktorei Neringai 

Motiejaitytei 

Rajono savivaldybės mero 2019 m. potvarkiu Nr. MP-73  ,,Dėl pavedimo ir priemokos nustatymo 

Nijolei Anankaitei“ laikinai pavesta Šakių rajono Plokščių mokyklos daugiafunkcio centro 

direktoriaus pareigas vykdyti direktorės pavaduotojai ugdymui Nijolei Anankaitei nuo 2019 metų 

lapkričio 25 dienos. 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

1.Dalyvavimas 

prevencinėse 

programose ir 

projektinėje 

veikloje. 

Dalyvaujama ne mažiau 

nei 5 projektuose ir 

programose. Iš jų  ne 

mažiau nei 2  

prevencijos programose 

 

 

 

 

 

 

 

 2.Vaikų ugdymas 

atpažįstant 

individualias 

galimybes 

(gabumus).   

Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas atpažįstant  

vaikų galimybes ir jas 

stiprinant. 

Sėkmingas mokinių 

parengimas 

konkursams, 

varžyboms, 

olimpiadoms ir kt. 

veikloms, vaikų 

saviraiškos galimybių 

stiprinimas.  

  



2 
 

 

3. Įstaigos veiklos 

turinio vertinimas 

pagal 2018-2019 

m. m. veiklos 

rezultatus. 

Veiklos įvertinimas 

pagal Veiklos kokybės 

įsivertinimo metodiką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Profesinės 

kvalifikacijos 

kėlimas tobulinant 

siektinas 

kompetencijas.  

Dalyvauti kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose 

  

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.  
 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    
 

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius                       Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1.  

6.2.  

 

 

_______________________            __________                 ________________      ____________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)               (parašas)                                   (vardas ir pavardė)                   (data)                                                
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IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: 

__________________________________________________________________________                              

______________________________________________________________________ 

 

____________________                 __________       _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                        (parašas)                      (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

___________________                __________               _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir              (parašas)                         (vardas ir pavardė)                        (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas _____________________. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

9.1. Saugios 

ugdymosi 

aplinkos 

mokiniams 

kūrimas ir 

tobulinimas. 

Prevencinėse programose 

dalyvauja visi mokykloje 

besimokantys  mokiniai 

 

Visose mokinių amžiaus 

grupėse  vykdomos  

prevencinės programos  

 

Prevencinių priemonių 

veiksmingumo tyrimas (atlikto  

tyrimo  duomenimis sumažėję 

patyčių skaičiai).  

 

Pritraukti lėšų vaikų darželio 

žaidimų aikštelės įrenginių 

įsigijimui ir teritorijos 

aptvėrimui. 

 Prevencinėse programose 

dalyvaujančių mokinių dalis  

 

 

 Vykdomos prevencinės 

programos ir jų skaičius  

 

 

 Vykdyto tyrimo apie mokinių 

saugumą mokykloje 2020 m. 

pradžioje ir metų pabaigoje 

duomenys 

 

 Įrengta sertifikuota vaikų 

žaidimų aikštelė (darželio 

vaikams) 

 Aptverta žaidimų aikštelės 

teritorija 
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9.2. Gabių vaikų 

ugdymas. 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių kūrybiškumo  ir 

gebėjimų ugdymas per 

projektinę veiklą (mokinių 

pasirenkamos dalykų 

trumpalaikių  projektų     

programos). 

 

Kūrybinių trumpalaikių 

projektų pristatymo 

konferencija ,,Dalinamės “,  

kurioje dalyvauja ir kitų 

mokyklų mokiniai. 

 

 

Mokinių parengimas dalyvauti 

konkursuose, varžybose, 

olimpiadose ir kt. veiklose (ne 

mažiau nei 20) 

 

70 procentų mokytojų 

dalyvauja ne mažiau nei 2 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose vaikų ugdymo 

tobulinimo klausimais 

 

 

 Mokytojų  parengtos ir II 

pusmečio eigoje  vykdomos 14 

mokomųjų dalykų trumpalaikių  

projektų programos  

 

 

 Organizuota  kūrybinių 

trumpalaikių projektų pristatymo 

konferencija ,,Dalinamės“,  

kurioje pristatyta ne mažiau  nei 

10 kūrybinių  trumpalaikių 

projektų.  

 

 

 Mokiniai olimpiadų  ir konkursų 

dalyviai   (Dalyvavimo 

olimpiadose  ir konkursuose  

suvestinė) 

 

 Mokytojų kvalifikacijos kėlimo 

suvestinė (2020 m.) 

9.3. Įstaigos 

veiklos turinio 

vertinimas pagal 

2019-2020 m.m. 

veiklos  

rezultatus. 

Inicijuotas ir atliktas giluminis   

2 veiklos srities ,, Ugdymas(is) 

ir mokinių patirtys“ veiklos 

kokybės įsivertinimas  

(išskirtos teigiamai įvertintos  

ir tobulintinos veiklos, 

priemonės veiklos gerinimui) 

 

 Mokyklos veiklos įsivertinimo  

2 veiklos srities ,, Ugdymas(is) ir 

mokinių patirtys“ ataskaita  

9.4. Kultūrinės 

bendruomeninės 

veiklos 

plėtojimas. 

 

Parengtas  projektas  Plokščių 

miestelio jubiliejui  ,,350 metų 

Nemuno keliu”  

Parengtas tarptautinis projektas  

suaugusiųjų švietimui  

(finansuojamas  pagal ES 

programas) 

 

 Parengti ir įvykdyti / vykdomi 

projektai ir gautos lėšos  
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10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

 

10.1. Dėl pastovaus įstaigos vadovo nebuvimo. 

10.2. Nepavykus pritraukti lėšų. 

 

____________________                __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir               (parašas)                                (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 


